Referat fra Bestyrelsesmøde, 17-03-2016:

1. Ændring af dagsorden.
Tilføjet punkt 10.

2. Info vedr landsmødet.
Bettina og Charlotte tager til Landsmøde lørdag 19.03.2016
Der er ændringsforslag til mødet, og vi i kreds 3 har følgende kommentar:
Forslag til formanden kan udvælge formænd.
Vi er ikke enige i at formanden skal kunne udvælge formænd i de enkelte udvalg.
Forslag til kontingent stigning på 140kr.
Vi synes 140kr i stigning er for meget.
Der er fremlagt en målsætning der betyder et underskud på 0.5 millioner i 2016
Vi stemmer nej til den målsætning.
Der er fremlagt forslag til, at initiativ fonden nedlægges, og overskuddet trækkes til hovedbestyrelsen.
Vi er ikke enige i dette da initiativ fonden er skabt af de enkelte kredse.
Som forslag der kan rette op på målsætningen:
Vi foreslår at kørselstaksten nedsættes.
Vi foreslår også at DCH Bladet sendes elektronisk i stedet for at få det trygt og sendt rundt.
Hvis ikke der findes en alternativ løsning, vil vi fremlægge forslag om en kontingent stigning på 70kr.

3. Hjemmeside.
Sidste rettelser skal være done til den 29’ende (tirsdag efter påske).
Så den så minimum er Live.
Nyhedsbrev kommer fra Poul.
Galleri link til FB.
Gl side gemmes.
Spor, klub og arbejdsdag skal i kalender, sammen med første og sidste træningsdage.

4. Rekvisit/materiel ønsker.
En liste fra de enkelte trænere til ønskede rekvisitter, så Poul kan søge om det ved diverse fonde.
Der bliver sendt en mail til trænerne om eventuelle ønsker.

5. Planlægning af…
Spormesterskab
Første Del: Søndag 29.05.2016
Anden Del: Lørdag 17.09.2016
Klubmesterskab
Lørdag 29.10.2016
Arbejdsdag
Lørdag og Søndag11-12.06.2016
Sidste træning før sommerferien
Tirsdag den 28.06.2016 (Uge 26)
Første træning efter sommerferien
Tirsdag den 09.08.2016 (Uge 32)

Sidste Tirsdag Træning
Tirsdag den 23.08.2016
Første Søndags Træning
Søndag den 28.08.2016
General forsamling/Klub fest
Fredag 11.11.2016
Jule fidus og afslutning
Søndag 11.12.2016

6. Hestemarked.
Vi kan dele en bod med Line Dansere. Vi kan låne en masse fra Landsforeningen. Vi aftaler at finde en dag
hvor vi kan bruge en time på at snakke om det en ekstra gang i Bestyrelsen. Den 02.05.2016 klokken 19.00 Vi
planlægger spor mesterskabet samme aften.

7. Kommunen angående jord.
Der er flere steder der får tilskud, og i nogle tilfælde er der faldet dom hvor kommuner SKAL stille jord til
rådighed.
Bettina og Poul sætter et møde i stand med Kommunen, engang i maj.

8. Trænerudvalg.
En kort gennemgang af hvem der er findes på den nye hjemmeside.

9. Dato for næste møde.
02.05.2016 kl 19.00

10. Kaffe og kage skal det fortsat være gratis.
Kaffe ad libitum koster 5kr, kage bliver gratis.
Sodavand stiger til 10kr, Juice til 5kr.

11. Evt.
Bettina: En tanke for en ”hunde uge” hvor man kan købe sig til, at komme forbi en hel uge fra 9-15 hvor der
er mad med. Hvor man kommer igennem en masse forskellige moduler. (Tanken er løftet).
Poul: Kellerup havde en halv side i avisen de ikke betalte for, hvor de havde en artikel der forklarede om
klubben og som ”side note” havde med, at der startede et nyt hvalpehold. Det gav gode resultater. – Den
slags skal vi udnytte noget mere. (Tanken er løftet).
Poul: Støtte forening til dem der gerne vil være medlem i DCH Hammel, men som ikke giver noget stort i årlig
kontingent. (Tanken er løftet).

